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FÖRORD 
Resenärsforums rapport april 2006  
Kollektivtrafiken ska vara pålitlig och attraktiv. Det är alla överens om. Men 
verkligheten ser ut att vara en annan. Vad är det som brister och vad är det 
som måste förbättras? Resenärsforum har konstaterat att alltför många rese-
närer idag diskuterar problem med förseningar och inställda tåg. Resenärerna 
upplever en frustration. Trafikföretagen arbetar hårt, men lyckas ändå inte 
tillfredsställa resenärerna. För att ta reda på hur verkligheten ser ut har 
Resenärsforum uppdragit åt Transek att undersöka hur verkligheten ser ut 
vad gäller förseningar och inställda förbindelser. Det handlar både om tåg 
och bussar. Den undersökning som gjorts omfattar trafiken i Stockholms län. 
Detta är ett exempel på hur en sådan undersökning kan göras, och vi hoppas 
kunna genomföra andra eller liknande undersökningar på andra håll 
successivt. 
 
Resenärsforum vill gärna uttrycka sitt tack till SL som har en väl utvecklad 
statistik över tåg- och bussförbindelsernas avgångar. Tack vare det har 
undersökningen kunnat genomföras. SL har också ställt en web-undersök-
ning till vårt förfogande. Transek har lång erfarenhet från trafikutredningar 
av olika slag, inte minst vad gäller restidsuppoffringar. Det är lika naturligt 
att beräkna resenärernas tidsvinster och tidsförluster när man reser kollektivt 
som när man ska investera i motorvägar. Resultatet har blivit en rejäl tanke-
ställare. 
 
Bra kollektivtrafik är en utvecklingsfaktor för varje region och för hela 
landet. Det är resenärerna som avgör vad som är bra kollektivtrafik. En 
attraktiv kollektivtrafik bidrar starkt till en attraktiv region.  
 
 
 
Kjell Sevefjord     
Resenärsforums ordförande   
 
 
Resenärsforum, Klarabergsgatan 35, 111 21 Stockholm,  
tel 08-6515590         info@resenarsforum.se             www.resenarsforum.se 
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SAMMANFATTNING 
“Förseningarna har fått så stor omfattning att även de resenärer som ej drabbas 

direkt räknar med 8 min extra tidsmarginal för att undvika risken för försening. Mellan 

var 10:e eller var 6:e resenär drabbas direkt av förseningar på i genomsnitt 8 minuter 

per resa. För de dagliga pendlarna  motsvarar detta en extra arbetsvecka per år. SL 

går - enligt vår uppskattning – miste om ca  9% av de resor som skulle ha gjorts med 

SL. SL går därmed miste om  över 300 Mkr i uteblivna biljettintäkter på förseningar-

na. Den samhällsekonomiska kostnaden kan uppskattas till mellan 6 och 7 miljarder 

kronor per år bara i Stockholmsområdet. Förseningar och andra driftproblem 

förefaller att ha blivit kroniska och landstingets, banverkets, kommunernas och andra 

berörda beslutsfattare har uppenbarligen inte prioriterat dessa problem tillräckligt 

högt.” 

Bakgrund och uppdrag 
Resenärsforum har bett Transek AB att översiktligt studera resenärernas 
upplevda effekter av förseningar. Studien grundar sig dels på löpande 
statistik över trafikprestationer som förs av SL, dels på i trafikplanering 
vedertagna värden på restiden och dess olika komponenter. Vidare har rese-
närernas egna uppskattningar kunnat infogas genom en webbundersökning 
som SL genomfört.  

Huvudsakliga resultat 
1 Få inställda avgångar utom för pendeltågen 

• SL har en låg andel inställda avgångar för buss och förorts-
järnväg med mindre än 0,5 % av samtliga turer. 

• För Tunnelbanan är det 0,7 % inställda avgångar och för pendel-
tågen är det 1,5 % inställda avgångar. 

Effekten av ett inställt tåg värderas som väntetiden till nästa tåg. 
 
2 Tio procent förseningar och ingen trendförbättring: 

• Bristerna i punktligheten uppgår i genomsnitt till 10 % för samtliga 
tre trafiksystem buss, tunnelbana och pendeltåg för de fjorton 
senaste åren.  

• Vart sjätte pendeltåg kommer numera inte i tid.  
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• Var nionde buss i det centrala distriktet är också försenad mer än tre 
minuter.  

• Den sammanviktade förseningen på ca 10 % visar inget tecken till 
att trendmässigt minska. Förseningarna förefaller att ha kommit för 
att stanna, eftersom SL inte har fått bukt med detta problem under de 
senast 14 åren.  

 
3 Förseningstiden värderas av resenärerna till mellan 3 och 5 gånger så 
mycket som vanlig restid. Som ett exempel kan nämnas att en försening på 
10 minuter således motsvarar en extra restid på mellan 30 och 50 minuter.   
 
4 Var tredje resenär och varannan medborgare är missnöjd med SL-
trafiken. 
 
5 Effekterna för resenärerna av förseningarna kan sammanfattas på 
följande sätt: 
• Ungefär var tionde tur är försenad mer än 3 minuter enligt SL 
• Resenärerna uppger själva i en webb-undersökning att var sjätte tur är 

försenad (inkl. även kortare förseningar). 
• Den genomsnittliga förseningstiden uppgår till ca 8 minuter (närmare 10 

minuter för pendeltågen). 
• Var fjärde pendeltågsresenär uppger att förseningstiden uppgår till 15 

minuter eller mer. 
• Även de resenärer som inte direkt drabbas av förseningar, räknar med en 

extra tidsmarginal på 8 minuter, bara för att undvika konsekvenserna av 
eventuella förseningar. 

• Detta gör att den extra tid som förseningarna förorsakar resenärerna kan 
uppskattas till 9 minuter per typresa i genomsnitt, eller till hela 47 % av 
åktiden. 

• För en daglig pendlare som drabbas av förseningarna motsvarar dessa 9 
minuter per resa en årlig sammanlagd försening på 68 timmar per år eller 
1,7 hela arbetsveckor per år. 

• Den sammanlagda samhällskostnaden för förseningarna kan uppskattas 
till mellan 5,8 och 7 miljarder kronor per år! Detta kan jämföras med 
SL:s trafikintäkter som för år 2004 uppgick till 3,8 miljarder kronor. 
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• En översiktlig beräkning av resandebortfallet från SL p.g.a. förse-
ningarna är att SL skulle kunna öka kollektivresandet med ca 8 - 9 % om 
man kunde eliminera förseningarna och återvinna kundernas fulla 
förtroende. 

• Det resandebortfall som orsakas av nuvarande förseningar kan upp-
skattas kosta SL över 300 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter.  

 

Har driftproblemen blivit kroniska? 
Järnvägsstyrelsen har nyligen konstaterat att SL:s problem med omfattande 
driftstörningar inte främst beror på att pendeltågens vagnpark är gammal utan att 
det snarare beror på ett bristande underhåll. Vår analys visar även att problemen 
har varit omfattande under flera år och i vissa fall även under flera decennier, och 
inte är av engångskaraktär. Driftproblemen förefaller att vara mer eller mindre 
kroniska. De har uppstått och består. Inom Stockholms läns landsting, Banverket 
och andra berörda organ har man uppenbarligen inte haft möjlighet att ge 
problemen den nödvändiga ekonomiska prioritet som har krävts för att lösa dem.  
 
Problemen har blivit kroniska.  
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1 FAKTA OM INSTÄLLDA TURER OCH 
FÖRSENINGAR  

 
Kollektivtrafiken konkurrerar dagligen om resenärerna, vars syfte med 
resandet i regel (bortsett från s.k. Jules Vernes-resor, där ändamålet är resan i 
sig) är att så snabbt och säkert som möjligt förflytta sig från A till B. De 
konkurrerande färdsätten är de individuella: gång och cykel samt privatbilen. 
Det som kännetecknar de individuella färdsätten är: 

• Självbetjäning, man kör själv 
• Oändligt många potentiella avgångar per dag, man åker när man vill 
• Anropsstyrd trafik, d.v.s. ingen tidtabell att hålla reda på 
• Direktresa till målet utan byte 
• Man har eller skaffar sig själv information om resvägar 

 
För att kollektivtrafiken ska kunna vara konkurrenskraftig behöver den 
således så långt möjligt erbjuda: 

• Hög turtäthet 
• Korta gångavstånd 
• Korta restider 
• Få eller helst inga byten 
• Snabb och pålitlig resa utan störningar 

 
Med detta resenärsperspektiv är inställda turer, förseningar och dålig stör-
ningsinformation en styggelse och ett misslyckande för kollektivtrafiken. 
 
Självfallet är det samtidigt orimligt att begära att kollektivtrafiken ska vara 
100 % felfri i en storstad. Men om driftfel och andra typer av ej utförd men 
annonserad linjetrafik å andra sidan regelmässigt blir ”vardagsmat” och ett 
normaltillstånd, då undergrävs förtroendet för kollektivtrafiken som ett 
pålitligt och attraktivt färdsätt. 
 
I detta kapitel analyseras hur vanligt förekommande olika typer av störningar 
förekommer i Stockholmstrafiken: inställda avgångar, förseningar och stopp 
i tunnelbanan. 
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1.1 Få inställda avgångar utom för pendeltågen 
 
SL redovisar i sina årsberättelser andelen inställda avgångar fr.o.m. år 1998 
rensade från strejkeffekter. Detta innebär att det i verkligheten och ur resenä-
rernas perspektiv kan vara ett större bortfall av turer än vad som visas i figu-
ren nedan: 

Inställda avgångar med SL:s olika trafikslag 1998-2004

13%
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0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Buss
Förortsjärnväg
Tunnelbana
pendeltåg

 
Källa: SL:s Årsberättelser samt egna bearbetningar1. 

För trafikslagen Buss och Förortsjärnväg är andelen inställda turer väldigt 
låg. För buss rör det sig om 0,1 %, och för förortsjärnväg/spårväg rör det sig 
om 0,4 % av avgångarna år 2004. År 2001 hade Roslagsbanan 3,5 % 
inställda avgångar. 
 
Tunnelbanan hade år 2004 0,7 % inställda avgångar, men år 1999 var 
andelen 1,2 % beroende på problemen med signalsystemet på den Gröna 
linjen med 2,1 % inställda turer. 
 
Pendeltågen är klart sämst med ca 1,5 % inställda avgångar som ett medel-
värde för åren 2001-2004. År 2000 var andelen inställda turer hela 13 %, 
beroende på de speciella problemen i samband med Citypendeln. 
 

                                                      
1  Anm. Andelen inställda avgångar är viktade med antalet personkilometer för olika 
undergrupper till ovanstående aggregerade trafikslag. Procenttalen i figuren avser 
pendeltågen. 
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Alla avgångar har olika antal resenärer, och en inställd avgång drabbar alltså 
olika många. En inställd avgång i rusningstid drabbar många. En inställd 
avgång i lågtrafiktid drabbar inte lika många, men resenärerna får i gengäld 
vänta längre till nästa avgång. 

1.2 Tio procent förseningar – ingen 
trendförbättring 

 
En annan olägenhet som underminerar resenärernas förtroende för kollektiv-
trafiken som ett pålitligt trafiksystem är förseningarna i det tidtabellslagda 
utbudet. I figuren nedan visas spegelbilden till punktligheten som SL regel-
mässigt visar (andelen godkända avgångar, definierade som andelen avgång-
ar högst 3 minuter efter eller och högst 1 minut före planerad avgång), d.v.s. 
andelen EJ godkända avgångar:  

Andel EJ godkända avgångar i % med 
tunnelbana, pendeltåg resp. buss 1992-2004
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Källa: SL:s Årsberättelser samt för år 12005:SL.s hemsida www.sl.se . 

Bristerna i punktligheten uppgår i genomsnitt till 10 % för samtliga tre 
trafiksystem över alla 14 åren. Man kan således hävda att var 10:e avgång är 
försenad (eller i ett fåtal fall för tidig). Vart sjätte pendeltåg kommer numera 
inte i tid. Var nionde buss i det centrala distriktet är också försenad mer än 
tre minuter. För år 2005 de första 11 månaderna gäller: 
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Trafikslag Andel ej godkända avgångar 
Förortsjärnväg och spårväg2   6,0 % 
Tunnelbana   6,7 % 
Buss   7,9 % 
Pendeltåg 16,5 % 
 
Busstrafikens förseningar har minskat kraftigt från drygt 12 % (medelvärde 
för åren 1992-1994) till drygt 8 % (medelvärde för åren 2003-2005 11 mån) : 
detta är en förbättring med 4 %-enheter eller med 32 %.  Tunnelbanans för-
seningar har också minskat något, från 8,4 % till 7,6 %, eller med 10 %. För 
förortsjärnväg saknas uppgifter från tidigt 1990-tal. Pendeltågens förse-
ningar har ökat från 8,5 % till 14,3  % under motsvarande tidsperiod, en för-
sämring med 68 %. 
 

Sammanvägda förseningar i SL-trafiken för tre trafikslag 
(buss, t-bana och pendeltåg) 1992-2005
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Den sammanviktade förseningen3 pendlar omkring 10 %, och visar inget 
tecken till att trendmässigt minska. Tvärtom finns det en svag tendens till en 
trendmässig ökning på 0,3 % per år.  
 
Tyvärr redovisas inte hur långa förseningarna är. 
 

                                                      
2  Hit räknas: Lidingöbanan, Nockebybanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan samt Tvärbanan. 
3  Viktad med persontrafikarbetet för resp. trafikslag år 2004 
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Ett ytterligare exempel som belyser att tågförseningarna inte enbart är av 
något nytt det senaste året, ges av nedanstående figur för åren 1967-2005: 
 

Pendeltågens förseningar 1967-2005
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Källa. Pendeltågen i Stockholms län - historisk bakgrund och utveckling. RTK rappport nr 4, 2003 

 
Anm. Uppgifter om Andelen tåg som är mer än 10 minuter sena, respektive andelen 
indragna vagnkm saknas för åren 2000-2005 resp.1999-2005. 
 
Av figuren framgår att andelen tåg med mer än 3 minuters förseningar var 
stor redan i slutet av 1980-talet, då vart fjärde tåg var så mycket försenat så 
mycket. År 1985-1986 var 6 % av tågen försenade mer än 10 minuter (förse-
ningarna gick då under öknamnet: ”pendeltågseländet”). Pendeltågsförse-
ningarna har under 40 år skapat en bild av opålitlighet som successivt fått 
förstärkning av nya och tyvärr allt fler förseningar. 
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1.3 Två stopp om dagen i tunnelbanan – 50 % 
ökning på 13 år 

SL redovisar särskilt antalet stopp i tunnelbanan som är längre än 10 
minuter: 

Stopp i tunnelbanan mer än 10 minuter 1992-2004
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Antalet stopp i tunnelbanan har:
- fördubblats på grön linje
- ökat med 12 % på röd linje
- tredubblats på blå linje
- ökat med 52 % totalt

 
Källa: SL:s Årsberättelser 

 
År 1992 var det ca 425 stopp i tunnelbanan. År 2004 hade detta antal ökat 
till 647, d.v.s. en ökning med 52 %. Det är den gröna och den röda linjen 
som dominerar antalet stopp, medan stoppen för den blåa linjen har hållit sig 
under 100 stycken per år. År 2002 nåddes en topp med närmare 800 stopp, 
eller med över 2 stopp per genomsnittlig dag. 
 
År 2004 var det 647 stopp i tunnelbanan, vilket motsvarar närmare 3 stopp 
per arbetsdag, om man förutsätter att de flesta stoppen sker under vardagar 
(arbetsdagar, om de skulle vara jämnt fördelade under veckans dagar 
motsvarar detta ändå ca 1,8 per medeldag). 
 
Antalet stopp i tunnelbanan har ökat trendmässigt åren 1992-2002. Förhopp-
ningsvis innebär minskningen åren 2003 och 2004 ett positivt trendbrott.  
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1.4 Slutsatser om stopp och förseningar 
 
Följande slutsatser kan dras på basis av SL:s relativt väl dokumenterade för-
seningsstatistik: 

Få inställda avgångar utom för pendeltågen 
• SL har en låg andel inställda avgångar för buss och förortsjärnväg 

med mindre än 0,5 % av samtliga turer. 
• För Tunnelbanan är det 0,7 % inställda avgångar och för pendel-

tågen är det 1.5 % inställda avgångar. 

Tio procent förseningar och ingen trendförbättring: 
• Bristerna i punktligheten uppgår i genomsnitt till 10 % för samtliga 

tre trafiksystem buss, tunnelbana och pendeltåg för de fjorton 
senaste åren.  

• Vart sjätte pendeltåg kommer numera inte i tid.  
• Var nionde buss i det centrala distriktet är också försenad mer än tre 

minuter.  
• Den sammanviktade förseningen på ca 10 % visar inget tecken till 

att trendmässigt minska. Förseningarna förefaller att ha kommit för 
att stanna, eftersom SL inte har fått bukt med detta problem under de 
senast 14 åren.  

 
SL och entreprenörerna brottas säkert med de dagliga driftproblemen och 
gör så gott det går inom givna budgetramar. Men problemen gör det svårt att  
leva upp till devisen om Europas bästa kollektivtrafikföretag.  

Två stopp om dagen i tunnelbanan – en 50 % ökning sedan 
1992 

• Antalet stopp i tunnelbanan har ökat med 50 % från ca 400 till ca 
650 stopp mellan åren 1992 och 2004.  
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• Det är den gröna och den röda linjen som dominerar antalet stopp, 
medan stoppen för den blåa linjen har hållit sig under 100 stycken 
per år.  

• År 2002 nåddes en topp med närmare 800 stopp, eller med över 2 
stopp per genomsnittlig dag. 

• Antalet stopp i tunnelbanan har ökat trendmässigt åren 1992-2002. 
Förhoppningsvis innebär minskningen åren 2003 och 2004 ett  
positivt trendbrott.  

Har driftproblemen blivit kroniska? 
En bidragande orsak till de många förseningarna och de inställda pendeltågsav-
gångarna torde vara den extremt gamla vagnparken, med över 40 år gamla pendel-
tågsvagnar. Dessa kommer nu att byggas ut. Men järnvägsinspektören Dick Rydås 
på Järnvägsstyrelsen konstaterade häromdagen4 att den primära orsaken inte är 
vagnparkens ålder, utan bristande underhåll: 
- Man kan inte bara skylla på gamla vagnar. Andra som kör med en gammal 

vagnpark t.ex. privatbolagen som kör i bergen i Schweiz, är oftast väldigt 
nöjda med den. Det enda är att man får underhålla sin fordonspark, säger han. 

 
Man kan tillägga som ett bra exempel att Lidingöbanans vagnpark från 1950-talet 
fortfarande har en hög driftsäkerhet, tack vare ett professionellt underhåll (med 
98,5 % punktlighet; och med bara 0,2 % inställda avgångar åren 1998-2004) 
 
Men åtskilliga driftstörningar återstår, och den övriga förseningsstatistiken samt 
antalet stopp i tunnelbanan tyder också på att flertalet problem som är förknippade 
härmed förefaller att vara mer eller mindre kroniska. De har uppstått och 
beslutsfattare inom Stockholms läns landsting, banverket och andra berörda verkar 
inte ha haft möjlighet att prioritera dessa problem tillräckligt. Problemen har blivit 
kroniska. 
 
Bristande underhåll kan bero på otillräckliga medel från landstinget, men det kan 
också bero på otillräcklig prioritering inom de berörda trafikföretagen och/eller på 
oklar organisation eller oklart driftsansvar, inom eller mellan bolagen. 
 

                                                      
4  DN den 20 mars 2006 
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Upphandlingar ska i princip inte föranleda sämre underhåll utan bättre - ifall upp-
handlingen gjorts professionellt. 
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2 RESENÄRERNAS RESTIDSVÄRDERING 
 
”Tid är pengar” är ett välkänt begrepp. Det har bedrivits en relativt omfat-
tande forskning om resenärernas värdering av restiden och dess olika be-
ståndsdelar: 

• Gångtid 
• Väntetid 
• Åktid – sittande och stående 
• Bytestid 

 
På senare år har även värderingen av förseningstid uppmärksammats och 
blivit föremål för forskning. Transek har bl.a. genomfört en del FoU-projekt 
om bilisters och tågresenärers värderingar av förseningsrisker och förse-
ningstid. 
 
Bilisters värderingar av förseningstid5: 
 
Värdering/1 tim Restid:  Tid i kö Förseningstid: 
Restid morgon:     68 kr/tim 96 kr/tim 360 kr/tim 
       d.v.s. 5,3 ggr restid 
Restid eftermiddag: 58 kr/tim 89 kr/tim 228 kr/tim 
       d.v.s. 3,9 ggr 
Restid tjänsteresa: 120 kr/tim 174 kr/tim 425 kr/tim 
       d.v.s. 3,5 ggr 
 
I ett pågående uppdrag åt SL har en s.k. ”Stated Prefeence-studie” av vane-
resenärers värdering av förseningstid gjort. 
 

                                                      
5  Källa: ”Bilisters värderingar av förseningar och trängsel” TRANSEK AB Jonas Eliasson 
och Jenny Widell. Rapport 2002-12-16 
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Kollektivresenärers värdering av förseningstid6 
 
Trafikslag Försenings- 

tidsvärde - ombord 
Försenings- 

Tidsvärde – vid 
hållplats/station 

Innerstadsbuss 140 kr/tim 159 kr/tim 
Förortsbuss 162 kr/tim 190 kr/tim 
Tunnelbana 247 kr/tim 129 kr/tim 
Pendeltåg 230 kr/tim 225 kr/tim 
 
Vanlig restid ombord värderas till ca 49 kr/timme. Detta betyder att för-
seningstiden värderas av resenärerna till mellan 3 och 5 gånger så 
mycket som vanlig restid. Som ett exempel kan nämnas att en försening på 
10 minuter således värderas som en extra restid på mellan 30 och 50 
minuter.   

Värdering av åktid resp. förseningstid i kr/tim

49 kr
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Det säger sig självt att varje längre försening är en betydande olägenhet för 
resenärerna och att frekventa förseningar som består år ut och år in, decen-
nium efter decennium minskar kollektivtrafikens trovärdighet när tillförlit-
ligheten på detta sätt urholkas. Trafikföretaget tappar både förtroende och 
kunder. 

                                                      
6  ”Vaneresenärers värderingar av förseningar och trängsel och i Stockholms Lokaltrafik. Webb- 

undersökning” Utkast 2006-03-23 från Transek AB; på uppdrag av AB Stor-Stockholms Lokaltrafik. 
Genom ett generöst tillmötesgående från SL har vi fått tillstånd att använda oss av dessa resultat för 
denna utredning. 
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3 ANDRA FÖRSENINGSSTUDIER 
I en studie som Transek genomförde hösten 2000 på uppdrag av Stockholms 
Stads Utrednings- och Statistikkontor (USK), analyserades SL:s förseningar, 
varvid bl.a. det samhällsekonomiska värdet av alla dessa förseningar upp-
skattades. Följande text är hämtat ur den rapportens sammanfattning: 
 
”Omfattande förseningar - var tionde tur är försenad mer än 3 minuter 

 År 1999 var 3 % av alla avgångar med tunnelbanans gröna linje 
inställda. Övriga trafikslag hade mellan 0,2 % och 1 % inställda 
turer.  

 Mellan september 1999 och mars år 2000 inträffade det i 
medeltal 56 förseningar per månad på över 10 minuter med 
tunnelbanan, d.v.s. ca två förseningar per dag.  

 Andelen avgångar år 1999 som är mer än 3 minuter försenade 
uppgår till: 

- 10 % för tunnelbanan 
- 8,7 % för pendeltågen 
- 9,3 % för bussarna 

Punktligast är de gamla förortsbanorna Roslagbanan, Lidingö-
banan, Nockebybanan och Saltsjöbanan med 96-98 % punktlig-
het. 

 
Olägenheten av förseningstid mellan 4 och 12 gånger högre än åktiden i 
fordonet 

 SL använder sig av vikten 12 vid värderingen av förseningstid 
 Aktuell forskning visar också att annonserade respektive opla-

nerade förseningar värderas till mellan 4 och 12 gånger högre 
än åktid ombord på fordonet 

 En typisk SL-resa som tar ca 40 minuter, värderas av 
resenärerna till 69 minuter. Av denna totala ”resuppoffring” 
utgör gång-, vänte- och förseningstiden över 70 % av resans 
totala uppoffring. Förseningstiden svarar här för en femtedel av 
hela resuppoffringen dörr-till-dörr. 

 
Förseningarna inom SL kostar trafikanterna 3 miljarder kronor per år, 
vilket är mer än SL:s alla biljettintäkter (d.v.s. vad trafikanterna 
betalar för själva resan) 
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 All restid som spenderas inom länets kollektivtrafik kan upp-
skattas till ca 350 miljoner timmar per år (i viktad s.k. resuppoff-
ring). Det samhällsekonomiska värdet av alla resenärers restid 
med SL uppgår till 15 miljarder kronor. 
 All restid som tillbringas utanför fordonen, d.v.s. gång-, vänte- 

(inkl. bytestid) och förseningstid svarar för mer än två 
tredjedelar av den sammanlagda resuppoffringen. 
 Enbart förseningstiden uppgår till ca 10 miljoner timmar per år 

och till ett värde av 3 miljarder kronor. Det är mer än SL:s totala 
biljettintäkter.  

 
Tid är pengar - Förseningarna motsvarar ca 0,7 % av bruttoregion-
produkten 
”Tid är pengar”. När pendlare kommer för sent till jobbet uppstår det för-
luster i produktionen. De omfattande förseningarna i SL-trafiken förorsakar 
produktionsbortfall, som kan uppskattas motsvara 0,7 % av länets samlade 
produktion av varor och tjänster, d.v.s. den s.k. bruttoregionprodukten – 
BRP”. 
 
Bra kollektivtrafik är en utvecklingsfaktor. Tyvärr gäller också motsatsen. 
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4 HUR PÅVERKAS RESENÄRER OCH 
SL? 

4.1 Varannan medborgare ej nöjd med trafiken 
SL redovisar regelmässigt andel nöjda kunder och ibland även andelen nöjda 
medborgare; och ofta fördelat på trafikslag och på ”missnöjesorsaker”.  I 
SL:s kvalitetsmätningar, som föredömligt görs och redovisas två gånger per 
år, redovisar dock inte alltid andelen missnöjda. Det finns en tredje mellan-
grupp, folk som är varken nöjda eller missnöjda. Vi har här valt att redovisa 
andelen som ej är nöjda, som 100 % minus andelen nöjda: 

Andel Ej nöjda kunder resp. medborgare med SL 1993-2005
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Källa: SL:s Årsberättelser resp. SL:s hemsida www.sl.se 

Missnöjet med SL här uttryckt som ”Andelen ej nöjda kunder” har varierat i 
ungefär samma mönster över tiden som antalet stopp i tunnelbanan och 
förseningarna har utvecklats, sedan kvalitetsmätningarna påbörjades i början 
av 1990-talet i samband med avregleringen. Såväl år 1993 som år 2004 var 
det 34 % av alla SL:s kunder som inte var nöjda med trafiken. Åren 1999-
2001 var det över 40 % som inte var nöjda med kollektivtrafiken. Under de 
första elva månaderna av 2005 hade andelen ej nöjda ökat till 38 %. 
 
Av samtliga medborgare har denna andel ”ej nöjda”7 ökat från 25 % år 
1996 till omkring 50 % åren 1999-2004, d.v.s. en fördubbling. Här föreligger 

                                                      
7  Helst skulle vi ha velat redovisa det mer adekvata begreppet: ” andel missnöjda”, men detta redovisas 

inte i rapporten. 
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det en uppenbar risk att SL har tappat tidigare resenärer, som har blivit miss-
nöjda med servicen, medan de som fortfarande är resenärer har blivit mindre 
missnöjda under de senaste fyra åren. I figuren nedan visas motsvarande 
inklusive även ”Andelen missnöjda” med respektive trafikslag: 

Upplevd kvalitet med SL oktober 2005 - andel nöjda resp. 
missnöjda resenärer per trafikslag
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Källa: Upplevd kvalitet i länet, SL. 

Var tredje pendeltågsresenär och var sjunde tunnelbaneresenär är missnöjd 
med trafiken. Den största missnöjesorsaken enligt den senaste kvalitetsmät-
ningen avser brister i störningsinformationen (med 58 % missnöjda), därnäst 
kommer brister i rengöringen, tidhållningen och trängseln, alla tre faktorer 
med över 40 % missnöje: 

Andel nöjda resp. ej nöjda resenärer okt 2005 
för olika kvalitetsfsaktorer
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Källa: Upplevd kvalitet i länet, SL 
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Sammanfattningsvis kan sägas att var tredje resenär och varannan 
medborgare är missnöjd med SL-trafiken. 

4.2 Aktuella Pressklipp om förseningar 
 
Förseningarna ger också SL negativ publicitet, vilket syns om man studerar 
några aktuella pressklipp. Nedan ges några exempel: 

En långpendlares funderingar (Blog-citat) 
Eller hur mycket tid snor SL 
 
En Långpendlare, från Nynäshamn, Sweden  
Jag är en som bor i Nynäshamn och jobbar 
i Stockholm. En långpendlare. Här be-
skriver jag mina resor och summerar hur 
mycket tid extra som genereras av förse-
ningar på resorna. Normalt åker jag 
pendeltåg + tunnelbana + buss för att ta 
mig till mitt jobb. 
 

(Källa: http://enlangpendlare.blogspot.com/ ) 
 
Citypendelns sämsta månad (SvD) 

Januari i år var Citypendelns sämsta månad hittills. Vart fjärde 
pendeltåg var försenat och nästan 800 turer ställdes in. Men SvD:s egen 
granskning visar att pendlaren får vänta på mer än vartannat tåg.  
Stockholms pendeltågsresenärer har inte haft någon 
bra vinter. 

Siffror från SL visar att problemen varit stora för trafiken 
i år, både vad gäller antalet inställda tåg och punktligheten. 
 
I januari var nästan 800 tåg inställda. Och då har ytterligare 400 inställda 
turer inte räknats med eftersom indragningen var planerad och informerad 
om till resenärerna i och med att en bro i Södertälje renoverades. Tidigare år 

  

Förseningstid 2006 
• Förseningstid: 519 minuter  
• Pendeldagar: 18  
• Förseningstid/dag: 28 minuter 
• Förseningsdel av resa: 16,0% 



Resenärseffekter av inställda turer och förseningar 

  

 

 

22  Transek AB 

har antalet inställda turer varit ungefär hälften så många. Södertälje är också 
den del av pendeltågsnätet som har drabbats värst av inställda tåg, och det 
har inte med restaureringen av spåren på bron att göra.  

Exempel på förseningar för fyra dagliga pendlare 
med pendeltåg mellan den 6 och 17 februari 2006 
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Källa: Svd 20/3-2006 (figuren är egen bearbetning)

 
Ungefär hälften av de 800 inställda turerna i januari beror på spår- och 
signalfel i Södertälje. Enligt Citypendelns rapport till SL var punktligheten 
75 procent i januari och 81 procent i februari, det vill säga var fjärde tåg var 
försenat i januari och var femte i februari. Förseningar som är kortare än två 
minuter räknas inte med i SL:s statistik. 
 
Men SvD:s egen kartläggning visar att den som åker med pendeltåg till 
jobbet drabbas betydligt hårdare än vad statistiken visar.  
 
Fyra medarbetare förde dagbok över sina pendeltågsfärder till och från 
jobbet mellan den 6 och 17 februari. Inte ens hälften av tågen kom i tid.  
 
Sämst var punktligheten för Nynäspendlaren, 81 procent försenade av-
gångar, tätt följd av Södertäljependlaren som fick vänta på tre tåg av fyra 
och dessutom drabbades av ett inställt tåg under perioden. 
 
SvD har även granskat tidsuppgifterna på informationstavlan. När tåget är 
försenat anges den nya avgångstiden på tavlan, men många resenärer upp-
lever att inte heller den är tillförlitlig. 
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Kartläggningen visar att vid 25 av de 64 resor som testpendlarna gjorde, 
stämde inte informationen på tavlan. I vissa fall var det bara en eller några 
minuter som skiljde, men flera gånger visade tavlan fyra eller fem minuter 
fel. 
 
Informationen på tavlan har dock ingenting med Citypendelns tidsrapporte-
ring till SL att göra. Tidmätningen sker på 30 olika punkter längs spårnätet. 
Varje tåg mäts på cirka 10 mätplatser under sin färd, enligt en standardmetod 
som Banverket har.  
 
Tågen klockas när de passerar, berättar Eero Haverinen vid SL. 
– Tavlorna är enbart riktade till resenärerna. Men man använder mätpunk-
terna till prognoserna för förseningarna på tavlorna också, säger han. 
 
Enligt Mikael Lindström, informationsansvarig vid Citypendeln, beror unge-
fär hälften av alla fel i pendeltrafiken på spårrelaterade orsaker, sådant som 
kallas för växelfel, nedriven kontaktledning och liknande.  
 
30 procent beror på fel på själva vagnarna – vagnfel, vagnbrist, inställt tåg – 
vilket är Citypendelns ansvar.– Resten är vandalism, fylleri, polisingripan-
den och sådant, säger Mikael Lindström, Citypendeln. 

(Källa: Svd 2006-03-20. Publicerat 20 mars 2006 01:30) 

 
Hon försenas 20 minuter per dag (SvD) 

Motsvarande fyra arbetsdagar anser sig Ann-Britt Palm ha förlorat på 
tågförseningar. 

Sedan oktober har Ann-Britt Palm i Södertälje kommit försent så 
många gånger till jobbet att det motsvarar nästan fyra arbetsdagar i tid. 
Nu har hon tröttnat på att pendeltåget inte fungerar och anmält SL till 
reklamationsnämnden. 

I fem år har Ann-Britt Palm åkt pendeltåg från bostaden i Södertälje till 
arbetet i Sundbyberg. 
  
Det har på det stora hela fungerat bra – tills nu. 
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– Jag retar mig på den dåliga informationen. Förseningarna mörkas. Först är 
tåget en minut sent, sen två, fem och till slut femton, tjugo minuter sent. Och 
många gånger är det i slutändan taget ur trafik, säger Ann-Britt Palm. 
Hon har räknat ut att den genomsnittliga förseningen för hennes del sedan 
oktober är på 20 minuter om dagen. Så sent som i torsdags tog det henne en 
timme och fyrtio minuter att åka från Södertälje till Farsta.  
 
Enligt tidtabellen ska den resan ta knappt femtio minuter. 
Ann-Britt Palm har fått nog nu och har anmält SL till Allmänna reklama-
tionsnämnden.  
 
Hon kräver i första hand skadestånd på 3 000 kronor för utebliven inkomst. I 
andra hand vill hon att SL bjuder på ett månadskort. I fjol fick reklamations-
nämnden in fyra anmälningar mot SL och ett ärende i år. Tre har avvisats för 
att de resande har yrkat för lite pengar, det vill säga under 1 000 kronor. 
Ann-Britt Palms anmälan och en till är inte behandlade än. 

(Källa: Svd 2006-03-20. Publicerat 20 mars 2006 01:30) 

4.3 En förlorad arbetsvecka per år 
 
SL hade år 2004 ca 2,26 miljoner dagliga resenärer. I medeltal gör varje 
Stockholmare 1,2 kollektivresor per dag. 
 
Enligt pressuppgifter8 var det 3.964 inställda pendeltågsturer (1,7%) och 
21.000 inställda bussturer (0,2 %) år 2005. 
 
Transek har försökt att uppskatta de totala förseningarna inom SL-trafiken 
för år 2005 på följande sätt: 

• Andelen och antalet inställda turer för buss, tunnelbana, pendeltåg 
samt lokaltåg och spårväg. Förseningen här blir i stort sett lika lång 
som turintervallet (tills nästa tur kommer) 

• Andelen försenade (ej inställda) turer för buss, tunnelbana, pendel-
tåg samt lokaltåg och spårväg. 

• Vi antar att antalet resenärer per tur är lika stor oavsett om den för-
senad eller ej. 

                                                      
8  METRO den 6 mars 2006. 
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• Förseningstiden per försenad tur har uppskattas till ca 8 minuter för 
buss och tunnelbana, och till 9,6 minuter för pendeltåg9. 

• Risken för förseningar är så omfattande att även resenärer i allmän-
het räknar med en extra tidsmarginal för sina resor. Detta drabbar 
således även resenärer som inte råkar ut för en försening för en 
given resa. Denna extra tidsmarginal uppgår i genomsnitt till ca 8 
minuter per resa, men med en stor spridning: 13 % räknar med 0 
minuter, 9 % med 2 minuter; 26 % räknar med  5 minuter och 26 % 
med 10 minuter; samt 15 % med 15 minuter och 10 % med över 15 
minuter (här antaget till 20 minuters tidsmarginal) 

 
Frekvensen förseningar kan mätas och upplevas på olika sätt. SL - och 
dess entreprenörer – registrerar förseningar som är större än 3 minuter 
(för sen avgång), alt. 1 minut för tidig avgång. Då blir andelen försenade 
turer år 2005 med: 
• Buss:     7,9% 
• Tunnelbana:    6,7% 
• Pendeltåg:  16,5 % 
• Lokaltåg/spårväg:   9,8 % 

(Källa: SL) 
 
I den ovan nämnda webbenkäten med vaneresenärer, har resenärerna själva 
fått uppge hur ofta deras resor är försenade och hur långa förseningarna är. I 
deras (subjektivt) uppgivna förseningar ingår då även kortare förseningar än 
3 minuter. De genomsnittsvärden som kan beräknas på basis av dessa 
enkäter ger helt andra och mycket högre andelar av turerna som är försena-
de: 

• Buss:   12,5% 
• Tunnelbana:  13,6% 
• Pendeltåg:  26,2 % 
• Lokaltåg/spårväg: 15,0 % 

 
Var fjärde pendeltågsresenär upplever en försening på 15 minuter eller mer. För de 
10 % - 17 % av SL:s resenärer som drabbas av förseningar, motsvarar detta en 
tidsförlust på 31 timmar per år (räknat på 225 arbetsdagar). För den fjärdedel 

                                                      
9  Uppskattningarna baseras på Webbenkäten: Vaneresenärers värderingar av förseningar och trängsel och 

i Stockholms Lokaltrafik. Transek AB. 
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pendeltågsresenärer som drabbas av 15 minuter eller mer i tidsförlust, blir det 112 
timmar på ett år, eller knappt tre arbetsveckor per år bara i förseningstid. 
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Vi använder oss båda dessa källor och tar fram ett intervall. 
Andel försenade avgångar med SL-trafiken år 2005:

 två olika källor
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En typisk SL-resa med ca 19 minuters åktid, ”drabbas” dels av en (mindre) risk för 
inställd tur (17 minuter, men risken är ’bara’ 0,3 %), dels av en risk för en förse-
ning på i medeltal ca 8 minuter. Risken varierar mellan olika trafikslag och uppgår 
till mellan 10 % (SL:s definition) 17 % (subjektivt upplevd enligt web-enkät). 
Detta ger en förväntad medelförsening på ca 1 minut.  Den extra tidsmarginalen, 
som drabbar alla resenärer, uppgår till hela 8 minuter. Detta innebär detta att den 
förväntade restiden förlängs med 9 minuter eller med 47 %, se figuren nedan: 
 

Normal åktid
Ca 19 min

Försening pga
Inställda turer

Ca 17 min

Förseningstid
Ca 8 min

Extra tidsmarginal
Pga risk för försening

Ca 8 min

+

+

+

Berör alla

Drabbar
0,3%

Drabbar 10%-17%
(enl SL resp subjektivt
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=
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Tillkommer väntetid och gångtid. 
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4.4 Förseningarna kostar 5,8-7 miljarder per år 
Den sammanlagda kostnaden för förseningstid består av: 

• Tidsförlust i samband med inställda turer 
• Tidsförlust i samband med övriga förseningar 
• Tidsförlust i samband med extra tidsmarginal 

Samt av värderingen av förseningstid resp. vanlig restid10 
 
Med SL:s definition på förseningstid erhålls: 
SL:s defintion Förseningstimmar/dag
Trafikslag Inställda turer Förseningar > 3 min Summa förseningstid
Buss 470 9 860 10 330
Tunnelbana 570 9 330 9 900
Pendeltåg 610 5 910 6 520
Lokaltåg  & spårvagn 90 1 030 1 120
Summa 1 740 26 130 27 870  
 
Med resenärernas upplevda definition på förseningstid erhålls: 
Resenärs-definition Förseningstimmar/dag
Trafikslag Inställda turer Alla förseningar Summa förseningstid
Buss 470 15 600 16 070
Tunnelbana 570 18 930 19 500
Pendeltåg 610 9 360 9 970
Lokaltåg  & spårvagn 90 1 570 1 660
Summa 1 740 45 460 47 200  
 
För en daglig pendlare motsvarar dessa 9 minuter per resa en årlig samman-
lagd försening på 68 timmar per år eller 1,7 hela arbetsveckor per år. 
 
Per år motsvarar dessa beräkningar: 

• Förseningstimmar/år:  7,7 miljoner förseningstimmar (med SL:s 
definition) 

• Förseningstimmar/år:  13,0 miljoner förseningstimmar (med 
resenärernas definition) 

 
Med den ovan redovisade värderingen av förseningstiden blir det samhälls-
ekonomiska värdet av dessa förseningar: 

• Med SL:s definition:  1,5 miljarder kronor per år 
• Med resenärernas definition: 2,7 miljarder kronor per år 

 

                                                      
10  Egentligen borde man här räkna med vikten 2 för väntetid för den extra tidsmarginalen; här vi dock 

försiktigtvis valt att enbart räkna med 49 kr/timme, d.v.s. värdet för vanlig åktid. 
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Tillkommer den extra restidsförlust som beror på att resenärerna tvingas ta 
till ca 8 minuter extra tidsmarginal, för att motverka risken för förseningar.  
Detta summerar sig till 87 miljoner timmar per år. Med ett restidsvärde på 49 
kr/timme motsvarar denna extra tidsmarginal en samhällsekonomisk kostnad 
på ytterligare 4,3 miljarder kronor. 
 
SL:s förseningar motsvarar ett produktionsbortfall på mellan 4.400 -7.400 
helårsarbetskrafter. 
 
Den sammanlagda samhällskostnaden för förseningarna kan således upp-
skattas till mellan 5,8 och 7 miljarder kronor per år! Detta kan jämföras med 
SL:s trafikintäkter som för år 2004 uppgick till 3,8 miljarder kronor. 
 

4.5 SL förlorar ca 9 % resor och 324 Mkr på 
förseningar 

 
En översiktlig kalkyl över hur många resor SL kan tänkas förlora på alla 
dessa förseningar har gjort med en s.k. elasticitetsmodell. Den totala 
resuppoffringen att resa med SL består förutom av priset på olika slags 
restider, som: 

• Gångtid 
• Väntetid 
• Åktid i fordonet 
• Byten och bytestider, och som vi har visat i denna utredning även: 
• Förseningstid 
• Extra tidsmarginal 

 
En summering av dessa tids- och kostnadskomponenter inklusive resenärer-
nas värdering av restiden ger en sammanlagd resuppoffring för en typisk SL-
resa på 154 minuter i (viktad) restid. Av denna totala restidsuppoffring utgör 
förseningar och den extra tidsmarginalen 9 minuter, men med de högre 
vikterna för dessa obekväma förseningstider utgör de 15 minuter eller ca 
10 % av hela resuppoffringen.  
 
En kalkyl där samtliga dessa extra tidstillägg p.g.a. försening och extra tids-
marginaler kunde elimineras visar att kollektivresandet med SL skulle kunna 
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öka med ca 8 % - 9 % eller med 33 miljoner fler helresor per år. SL:s trafik-
intäkter borde då öka med ca 324 Mkr per år. Det finns således betydande 
tidsvinster och pengar att tjäna på att minska förseningarna. 
 

4.6 Slutsatser om hur resenärerna drabbas 
 
Följande slutsatser kan dras om förseningarna: 
• Ungefär var tionde tur är försenad mer än 3 minuter enligt SL 
• Resenärerna uppger själva i en webb-undersökning att var sjätte tur är 

försenad (inkl. även kortare förseningar) 
• Den genomsnittliga förseningstiden uppgår till ca 8 minuter (närmare 10 

minuter för pendeltågen) 
• Var fjärde pendeltågsresenär uppger att förseningstiden uppgår till 15 

minuter eller mer. 
• Även de resenärer som inte direkt drabbas av förseningar, räknar med en 

extra tidsmarginal på 8minuter, bara för att undvika konsekvenserna av 
eventuella förseningar 

• Detta gör att den extra tid som förseningarna förorsakar resenärerna kan 
uppskattas till 9 minuter per typresa i genomsnitt, eller till hela 47 % av 
åktiden. 

• För en daglig pendlare motsvarar dessa 9 minuter per resa en årlig sam-
manlagd försening på 68 timmar per år eller 1,7 hela arbetsveckor per år. 

• Den sammanlagda samhällskostnaden för förseningarna kan uppskattas 
till mellan 5,8 och 7 miljarder kronor per år! Detta kan jämföras med 
SL:s trafikintäkter som för år 2004 uppgick till 3,8 miljarder kronor. 

• En översiktlig beräkning av resandebortfallet från SL p.g.a. försening-
arna är att SL skulle kunna öka kollektivresandet med ca 8 % - 9 % om 
man kunde eliminera förseningarna och återvinna kundernas fulla 
förtroende. 

• Detta resandebortfall som orsakas av nuvarande förseningar kan upp-
skattas kosta SL över 300 miljoner kronor i uteblivna biljettintäkter.  
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